בס"ד
כל נדרי – מה זה קשור?!
הרב מואיז נבון
ימנָא ְּׁודסָאסַ ְׁרנָא
ּושבּועֵ י וַ חֲ ָרמֵ י וְׁ ק ֹונָמֵ י וְׁ ִקּנּוסֵ י וְׁ כִ ּנּויֵיְׁ ,ד ִא ְׁנ ַד ְׁרנָא ְּׁוד ִא ְׁש ַתבַ עְׁ נָאְּׁ ,ודַאחֲ ִר ְׁ
כָּל נִ ְד ֵרי וֶ אֱ סָ ַרי ְׁ
ּפּורים הַ זֶ ה עַ ד
ּומּיוֹם הַ כִ ִ
ּפּורים הַ זֶ ה שֶ בָ א עָ לֵינּו ל ַָשלוֹםִ [ .
ּפּורים שֶ עָ בַ ר עַ ד יוֹם הַ כִ ִ
עַ ל נַפְׁ שָ תָ נָאִ .מּיוֹם הַ כִ ִ
יתין
יקין ְׁשבִ ִ
ּפּורים הַ בָ א עָ לֵינּו לְׁ טוֹבָ ה –ר"ת]  .בְׁ כֻלְׁ הוֹן ִאיחֲ ַר ְׁטנָא בְׁ הוֹן ,כֻלְׁ הוֹן יְׁ הוֹן ָש ָרןְׁ ,שבִ ִ
יוֹם הַ כִ ִ
ּושבּועָ ָתנָא לָא ְׁשבּועוֹת.
ּומבֻטָ לִ ין ,לָא ְׁש ִר ִירין וְׁ לָא ַקּי ִָמיןִ .נ ְׁד ָרנָא לָא נ ְִׁד ֵרי וֶ אֱ סָ ָרנָא לָא אֱ סָ ֵרי ְׁ
בְׁ טֵ לִ ין ְׁ
רש"י ("לקוטי הפרדס" לרש"י)
אומרים "כל נדרי" כדי להתיר את נדריהן שאין זוכרים ,אבל אם זוכרים צריך לקיימם.
רבינו יחיאל מפאריס (מ - )6821.ספר וויכוח עם משומד אחד (טהראן  ,6281עמודים )1-8
אין אנו מפירין רק השגגות שלא יכשל אדם בנדריו או בשבועתו בשוגג .וכדקאמרת דג' הדיוטות
מתירים נדרים ושבועות ,היינו ,אותן שאינן אלא לעצמו ואין לאחרים חלק בהם .אבל הנדרים
שבין הנדרים שבין אדם לחברו אין אדם יכול להפר.
הסבר לכל נדרי במחזורים ברוסיה ()6211
בשם אלוקים ועל פי התורה ,אנחנו מתירים נדרים ושבועות ,שהאדם אוסר בהם איסור על נפשו.
ובכלל מתירים אנו נדרים ושבועות שהאדם נודר ונשבע מפי עצמו רק על דברים שבינו לבין עצמו,
אבל חס וחלילה לכל איש לחשוב ,שאנחנו מתירים אלות ושבועות שנשבענו לממשלה ובמקומות
המשפט ,או אלות ושבועות שנודרים ונשבעים בענינים שבין אדם לחברו.
תוספות מסכת נדרים דף כג עמוד ב
 ...מוחק ר"ת מה שכתוב במחזורים בכל נדרי מיום הכפורים שעבר עד יום הכפורים הבא עלינו
לטובה וסבורים הם שמתירין נדרים משנה שעברה וטועין [ ]6חדא בכל התרת נדרים בעי חרטה
מעיקרא לכל הפחות והרי אין אנו פותחין בשום חרטה [ ]8ועוד דבעי יחיד מומחה או ג' הדיוטות
וליכא [ ]1ועוד שהלכה כרב פפא דהוא בתראה דאמר פרק השולח (גיטין דף לה ):צריך לפרט הנדר
ואנן לא עבדינן הכי ועוד דנודר עצמו אי אפשר לו להתיר לכך נראה לו להגיה מיוה"כ זה עד יוה"כ
הבא עלינו לטובה ...
רא"ש מסכת נדרים פרק ג סימן ה
 ...והגיה ר"ת ז"ל במחזורים מיום כיפורים זה עד יום הכפורים הבא עלינו ולא כמו שהיה כתוב
בהם מיום כפורים שעבר עד יום הכיפורים הזה  ]6[ ...ומה שהקשה דבעינן חרטה אנן סהדי שכל
מי שעבר על נדרו הוא מתחרט מעיקרו כדי להנצל מעונש [ ]8ומה שהקשה דבעינן שלשה הדיוטות
הרי כל הקהל אומרים אותו איש איש לבדו בלחש וגם החזן נמי הקהל מתירין לו [ ]1והא דאמר
רב פפא צריך לפרט הנדר הני מילי היכא שהנודר בא לפני החכם להתיר לו נדרו אולי נדר על דבר
מצוה ולא יתיר לו החכם:
R. Soloveitchik on the Days of Awe, p. 73
Through the recitation of this formula, all vows are annulled retroactively. As a result, after
reciting Kol Nidrei one need not repent for having vowed falsely.
R. Soloveitchik on the Days of Awe, p. 73-4
True teshuvah is accomplished by a deep sense of humiliation for having sinned … Remorse
[harata], must be accompanied by a sense of shame for the act of sinning… The person who
experiences shame would desperately welcome any possible opportunity to somehow undo the
act … By reciting Kol Nidrei, we convey this desire and thus attest to our Maker that the remorse
we feel for all sins, not just false vows, contains within it the critical element of shame.
~ כפרה ע"י רחמים ~

שמות פרק לג (יט)  ...וְ חַ נ ִֹּתי אֶ ת־אֲ ֶשר ָאחֹּן וְ ִרחַ ְמ ִתי אֶ ת־אֲ ֶשר אֲ ַרחֵ ם... :
קוָּק אֵ ל ַרחּום וְ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ פַ יִ ם וְ ַרב־חֶ ֶסד וֶאֱ מֶ ת:
קוָּק יְ ֹּ
שמות פרק לד (ו) וַ ַּי ֲעבֹר יְׁ קֹוָ ק עַ ל־ּפָ נָיו וַ ּיִ ְׁק ָרא יְ ֹּ
ֹּשא עָּ וֹּן וָּפֶ ַשע וְ חַ טָּ ָאה וְ נ ֵַקה...
(ז) נֹּצֵ ר חֶ סֶ ד לָּאֲ ל ִָּפים נ ֵ
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ְֶך־רד כִ י ִשחֵ ת עַ ְׁמָך אֲ ֶשר הֶ ֱעלֵיתָ מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְׁצ ָריִ ם( :ח) סָ רּו
שמות פרק לב ( ...ז) וַ יְׁ ַדבֵ ר יְׁ קֹוָ ק אֶ ל־מֹשֶ ה ל ֵ
ֹאמרּו ֵאלֶה אֱ ֹלהֶ יָך יִ ְׁׂש ָר ֵאל
יתם עָ ׂשּו לָהֶ ם עֵ גֶל מַ סֵ כָ ה וַ ּיִ ְׁש ַתחֲ וּו־ל ֹו וַ ּיִ זְׁ בְׁ חּו־ל ֹו וַ ּי ְׁ
מַ הֵ ר ִמן־הַ ֶד ֶרְך אֲ שֶ ר ִצּוִ ִ
ם־ק ֵשה־ע ֶֹרף הּוא:
יתי אֶ ת־הָ עָ ם הַ זֶ ה וְׁ ִהּנֵה עַ ְׁ
אֲ שֶ ר הֶ עֱלּוָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְׁצ ָריִ ם( :ט) וַ ּיֹאמֶ ר יְׁ קֹוָ ק אֶ ל־מ ֶֹשה ָר ִא ִ
קוָּק
ת־פנֵי יְ ֹּ
(י) וְׁ עַ ָתה הַ ּנִ יחָ ה לִ י וְ יִ חַ ר־אַ ִפי בָּ הֶ ם וַאֲ ַכלֵם וְׁ אֶ ע ֱֶׂשה או ְֹׁתָך לְׁ גוֹי גָדוֹל( :יא) וַיְ חַ ל מ ֶֹּשה אֶ ְ
קוָּק יֶחֱ ֶרה אַ ְפָך בְׁ עַ מֶ ָך אֲ שֶ ר הוֹצֵ אתָ מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְׁצ ַריִ ם בְׁ כֹחַ גָדוֹל ּובְׁ יָד חֲ זָ ָקה( :יב)
אֱ ֹלהָּ יו ַויֹּאמֶ ר לָּמָּ ה יְ ֹּ
ֹאמרּו ִמ ְׁצ ַריִ ם לֵאמֹר בְׁ ָרעָ ה הו ִֹציסָאם לַהֲ רֹג אֹתָ ם בֶ הָ ִרים ּולְׁ כַֹּלתָ ם ֵמעַ ל ּפְׁ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה שּוב מֵ חֲ רוֹן
לָמָ ה י ְׁ
אַ ּפֶ ָך וְׁ ִהּנָחֵ ם עַ ל־הָ ָרעָ ה לְׁ עַ מֶ ָך( :יג) זְׁ כֹר לְׁ ַאבְׁ ָרהָ ם לְׁ יִ ְׁצחָ ק ּולְׁ יִ ְׁׂש ָראֵ ל עֲבָ ֶדיָך אֲ ֶשר נ ְִׁשבַ עְׁ ָת לָהֶ ם בָ ְך וַ ְׁת ַדבֵ ר
סָארץ הַ זֹאת אֲ ֶשר סָאמַ ְׁר ִתי אֶ ֵתן לְׁ זַ ְׁר ֲעכֶם וְׁ נָחֲ לּו לְׁ ֹעלָם:
ַארבֶ ה אֶ ת־זַ ְׁר ֲעכֶם כְׁ כוֹכְׁ בֵ י הַ שָ מָ יִ ם וְׁ כָל־הָ ֶ
אֲ לֵהֶ ם ְׁ
קוָּק עַ ל־הָ ָרעָ ה אֲ שֶ ר ִדבֶ ר ַלעֲׂשוֹת לְׁ עַ מ ֹו :פ
(יד) וַיִ נָּחֶ ם יְ ֹּ
פנים יפות שמות פרשת כי תשא פרק לב פסוק יד
וַ ּיִ ּנָחֶ ם  -פירוש אף על פי שעדיין לא נתבטל הגזירה לגמרי כדכתיב (לה) ויגוף ה' את העם ,מ"מ
הרעה אשר דיבר לעשות לעמו ח"ו כדכתיב "הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם" ע"ז ניחם ה'... ,
( ...ל) וַ יְׁ ִהי ִממָ חֳ ָרת וַ ּיֹאמֶ ר מֹשֶ ה אֶ ל־הָ עָ ם אַ ֶתם חֲ טָ אתֶ ם חֲ טָ סָאה גְׁ ֹדלָה וְׁ עַ ָתה אֶ ֱעלֶה אֶ ל־יְׁ קֹוָ ק אּולַי
אתכֶם( :לא) וַ ּיָשָ ב מֹשֶ ה אֶ ל־יְׁ קֹוָ ק וַ ּיֹאמַ ר אָ ּנָא חָ טָ א הָ עָ ם הַ זֶ ה חֲ טָ סָאה גְׁ ֹדלָה וַ ַּיעֲׂשּו
אֲ ַכ ְפ ָּרה בְ עַ ד חַ טַ ְ
ם־תשָ א חַ טָ אתָ ם וְׁ ִאם־ַאיִ ן ְמחֵ נִ י נָא ִמ ִספְׁ ְׁרָך אֲ ֶשר ָכ ָתבְׁ ָת( :לג) וַ ּיֹאמֶ ר
לָהֶ ם אֱ ֹלהֵ י זָ הָ ב( :לב) וְׁ עַ ָתה ִא ִ
ר־דבַ ְׁר ִתי לְָך ִהּנֵה
יְׁ קֹוָ ק אֶ ל־מֹשֶ ה ִמי אֲ שֶ ר חָ טָ א־לִ י אֶ ְמחֶ נּו ִמ ִספְׁ ִרי( :לד) וְׁ עַ ָתה לְֵך ְׁנחֵ ה אֶ ת־הָ עָ ם אֶ ל אֲ ֶש ִ
מַ לְ ָאכִ י ֵילְֵך לְ פָּ נֶיָך ּובְׁ יוֹם ּפָ ְׁק ִדי ּופָ ַק ְׁד ִתי ֲעלֵהֶ ם חַ טָ אתָ ם( :לה) וַ ּיִ גֹף יְׁ קֹוָ ק אֶ ת־הָ עָ ם עַ ל אֲ ֶשר עָ ׂשּו
אֶ ת־הָ עֵ גֶל אֲ שֶ ר עָ ָׂשה ַאהֲ רֹן :ס
רש"י שמות פרק לב פסוק לד וביום פקדי וגו'  -עתה שמעתי אליך מלכלותם יחד ,ותמיד
תמיד כשאפקוד עליהם עונותיהם ופקדתי עליהם מעט מן העון הזה עם שאר העונות ,ואין
פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון עון העגל:
שמות פרק לג (א) וַ יְׁ ַדבֵ ר יְׁ קֹוָ ק אֶ ל־מֹשֶ ה לְֵך ֲעלֵה ִמזֶ ה אַ ָתה וְׁ הָ עָ ם אֲ ֶשר הֶ עֱלִ יתָּ מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְׁצ ָריִ ם
סָארץ אֲ שֶ ר נ ְִׁשבַ עְׁ ִתי לְׁ ַאבְׁ ָרהָ ם לְׁ יִ ְׁצחָ ק ּולְׁ ַי ֲעקֹב לֵאמֹר לְׁ זַ ְׁרעֲָך אֶ ְׁת ֶנּנָה( :ב) וְׁ ָשל ְַׁח ִתי לְׁ פָ נֶיָך מַ לְ אָּ ְך
אֶ ל־הָ ֶ
בּוסי( :ג) אֶ ל־אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְּׁודבָ ש כִ י ֹלא אֶ ֱעלֶה
וְׁ ג ֵַר ְׁש ִתי אֶ ת־הַ כְׁ ַנעֲנִ י הָ אֱ מ ִֹרי וְׁ הַ ִח ִתי וְׁ הַ ּפְׁ ִרזִ י הַ ִחּוִ י וְׁ הַ יְׁ ִ
ֹלא־שתּו
ָ
ם־קשֵ ה־ע ֶֹרף אַ ָתה ּפֶ ן־אֲ כֶ לְׁ ָך בַ ָד ֶרְך( :ד) וַ ּיִ ְׁשמַ ע הָ עָ ם אֶ ת־הַ ָדבָ ר הָ ָרע הַ זֶ ה וַיִ ְתאַ בָּ לּו וְׁ
בְׁ ִק ְׁרבְׁ ָך כִ י עַ ְׁ
ם־ק ֵשה־ע ֶֹרף ֶרגַע ֶאחָ ד אֶ ֱעלֶה
ִאיש עֶ ְׁדי ֹו עָ לָיו( :ה) וַ ּיֹאמֶ ר יְׁ קֹוָ ק אֶ ל־מֹשֶ ה אֱ מֹר אֶ ל־בְׁ נֵי־יִ ְׁׂש ָראֵ ל אַ ֶתם עַ ְׁ
יתיָך וְׁ עַ ָתה הו ֵֹרד עֶ ְׁדיְׁ ָך מֵ עָ לֶיָך וְׁ אֵ ְׁדעָ ה מָ ה אֶ ע ֱֶׂשה־לְָך( :ו) וַ ּיִ ְׁתנ ְַׁצלּו ְׁבנֵי־יִ ְׁׂש ָראֵ ל אֶ ת־עֶ ְׁדיָם
בְ ִק ְרבְ ָך וְ כִ לִ ִ
מֵ הַ ר חו ֵֹרב... :
(יב) וַ ּיֹאמֶ ר מֹשֶ ה אֶ ל־יְׁ קֹוָ ק ְׁראֵ ה אַ ָתה אֹמֵ ר אֵ לַי הַ עַ ל אֶ ת־הָ עָ ם הַ זֶ ה וְׁ אַ ָתה ֹלא הו ַֹדעְׁ ַת ִני ֵאת
אתי חֵ ן
ר־ת ְׁשלַח עִ ִמי וְׁ אַ ָתה סָאמַ ְׁר ָת יְׁ ַדעְׁ ִתיָך בְׁ שֵ ם וְׁ גַם־מָ צָ אתָ חֵ ן בְׁ עֵ ינָי( :יג) וְׁ עַ ָתה ִאם־נָא מָ צָ ִ
אֲ שֶ ִ
ת־ד ָרכֶָך וְׁ אֵ ָדעֲָך לְׁ מַ עַ ן אֶ ְׁמצָ א־חֵ ן בְׁ עֵ ינֶיָך ְּׁוראֵ ה כִ י עַ ְמָך הַ ּגוֹּי הַ זֶה( :יד) וַ ּיֹאמַ ר ּפָ נַי
בְׁ עֵ ינֶיָך הו ִֹדעֵ נִ י נָא אֶ ְׁ
ַאל־ת ֲעלֵנּו ִמזֶ ה( :טז) ּובַ מֶ ה יִ ּוָ ַדע אֵ פוֹא
ַ
ֵילֵכּו וַ הֲ נִ ח ִֹתי לְָך( :טו) וַ ּיֹאמֶ ר אֵ לָיו ִאם־אֵ ין ּפָ נֶיָך הֹלְׁ כִ ים
אתי חֵ ן בְׁ עֵ ינֶיָך אֲ נִ י וְ עַ מֶ ָך הֲ לוֹא בְׁ לֶכְׁ ְׁתָך עִ מָ נּו וְׁ נִ פְׁ לִ ינּו אֲ נִ י וְ עַ ְמָך ִמ ָכל־הָ עָ ם אֲ ֶשר עַ ל־ּפְׁ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה:
כִ י־מָ צָ ִ
פ (יז) וַ ּיֹאמֶ ר יְׁ קֹוָ ק אֶ ל־מֹשֶ ה גַם אֶ ת־הַ ָדבָ ר הַ זֶ ה אֲ שֶ ר ִדבַ ְׁר ָת אֶ ע ֱֶׂשה כִ י־מָ צָ אתָ חֵ ן בְׁ עֵ ינַי וָ ֵא ָדעֲָך בְׁ ֵשם:
אתי בְׁ ֵשם יְׁ קֹוָ ק לְׁ פָ נֶיָך
ל־טּובי עַ ל־ּפָ נֶיָך וְׁ ָק ָר ִ
ִ
(יח) וַ ּיֹאמַ ר הַ ְׁראֵ נִי נָא אֶ ת־כְׁ ב ֶֹדָך( :יט) וַ ּיֹאמֶ ר אֲ נִי ַאעֲבִ יר כָ
וְ חַ נ ִֹּתי אֶ ת־אֲ ֶשר ָאחֹּן וְ ִרחַ ְמ ִתי אֶ ת־אֲ ֶשר אֲ ַרחֵ ם... :
שמות פרק לד ( ...ה) וַ ּי ֵֶרד יְׁ קֹוָ ק בֶ עָ נָן וַ ּיִ ְׁתיַצֵ ב עִ מ ֹו שָ ם וַ ּיִ ְׁק ָרא בְׁ ֵשם יְׁ קֹוָ ק( :ו) וַ ַּי ֲעבֹר יְׁ קֹוָ ק עַ ל־ּפָ נָיו
ֹּשא עָּ וֹּן וָּפֶ ַשע
קוָּק אֵ ל ַרחּום וְ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ פַ יִ ם וְ ַרב־חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת( :ז) נֹּצֵ ר חֶ ֶסד לָּאֲ ל ִָּפים נ ֵ
קוָּק יְ ֹּ
וַ ּיִ ְׁק ָרא יְ ֹּ
ל־רבֵ עִ ים( :ח) וַ יְׁ מַ הֵ ר מ ֶֹשה
ל־של ִֵשים וְׁ עַ ִ
וְ חַ טָּ ָאה וְ נ ֵַקה ֹלא יְׁ נ ֶַקה ּפ ֵֹקד ֲעוֹן סָאבוֹת עַ ל־בָ נִ ים וְׁ עַ ל־בְׁ נֵי בָ נִ ים עַ ִ
אתי חֵ ן בְׁ עֵ ינֶיָך אֲ ֹדנָי ֵילְֶך־נָא אֲ ֹדנָי בְׁ ִק ְׁרבֵ נּו כִ י
ַארצָ ה וַ ּיִ ְׁש ָתחּו( :ט) וַ ּיֹאמֶ ר ִאם־נָא מָ צָ ִ
וַ ּיִ קֹד ְׁ
ם־קשֵ ה־ע ֶֹרף הּוא וְׁ סָ ל ְַׁח ָת ַל ֲע ֹונֵנּו ּולְׁ חַ טָ אתֵ נּו ּו ְׁנחַ לְׁ ָתנּו( :י) וַ ּיֹאמֶ ר ִהּנֵה סָאנֹכִ י כ ֵֹרת בְׁ ִרית ֶנגֶד כָל־עַ ְׁמָך
עַ ְׁ
סָארץ ּובְׁ ָכל־הַ גוֹיִ ם וְׁ ָרסָאה כָל־הָ עָ ם אֲ ֶשר־אַ ָתה בְׁ ִק ְׁרב ֹו ֶאת־מַ ע ֲֵׂשה
אֶ עֱׂשֶ ה ִנפְׁ ָלאֹת אֲ שֶ ר ֹלא־נִבְׁ ְׁראּו בְׁ כָל־הָ ֶ
יְׁ קֹוָ ק כִ י־נו ָֹרא הּוא אֲ שֶ ר אֲ נִי עֹׂשֶ ה עִ מָ ְך( :יא) ְׁשמָ ר־לְׁ ָך אֵ ת אֲ ֶשר סָאנֹכִ י ְׁמצַ ּוְׁ ָך הַ ּיוֹם ִה ְׁננִ י ג ֵֹרש ִמּפָ נֶיָך
בּוסי:
אֶ ת־הָ אֱ מ ִֹרי וְׁ הַ כְׁ ַנ ֲענִי וְׁ הַ ִח ִתי וְׁ הַ ּפְׁ ִרזִ י וְׁ הַ ִחּוִ י וְׁ הַ יְׁ ִ
תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יז עמוד ב
"ויעבר ה' על פניו ויקרא" ,אמר רבי יוחנן :אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו ,מלמד
שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור ,והראה לו למשה סדר תפלה .אמר לו :כל זמן שישראל
חוטאין  -יעשו לפני כסדר הזה ,ואני מוחל להם .ה' ה'  -אני הוא קודם שיחטא האדם ,ואני הוא
לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה[ .רש"י (ה' ה')  -מדת רחמים ,אני מרחם קודם שיחטא,
ואני מרחם אחר שיחטא ,אם ישוב ].אל רחום וחנון ,אמר רב יהודה :ברית כרותה לשלש עשרה
מדות שאינן חוזרות ריקם [רש"י  -שאם יזכירום ישראל בתפלת תעניתם  -אינן חוזרות ריקם],
שנאמר +שמות לד +הנה אנכי כרת ברית [רש"י  -על האמור למעלה { 31מידות}].
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קוָּק יֶחֱ ֶרה אַ ְפָך בְׁ עַ ֶמָך אֲ ֶשר
קוָּק אֱ ֹלהָּ יו ַויֹּאמֶ ר לָּמָּ ה יְ ֹּ
ת־פנֵי יְ ֹּ
שמות פרק לב (יא) וַיְ חַ ל מ ֶֹּשה אֶ ְ
הוֹצֵ אתָ מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְׁצ ַריִ ם בְׁ כֹחַ גָדוֹל ּובְׁ יָד חֲ זָ ָקה:
שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מג:ד
ד"א "ויחל משה" מהו כן? אמר ר' ברכיה בשם ר' חלבו בשם ר' יצחק שהתיר נדרו של יוצרו ,כיצד
אלא בשעה שעשו ישראל העגל עמד משה מפייס האלהים שימחול להם ,אמר האלהים" :משה,
כבר נשבעתי( :שמות כב) זובח לאלהים יחרם ,ודבר שבועה שיצא מפי איני מחזירו" ,אמר משה
ֹ־ה ָשבַ ע
"רבון העולם ולא נתתי לי הפרה של נדרים ואמרת (במדבר ל) " ִאיש כִ י־יִ דֹר נ ֶֶדר לַיקֹוָ ק או ִ
ְׁשבֻעָ ה ל ְֶׁאסֹר ִאסָ ר עַ ל־נַפְׁ ש ֹו ֹלא יַחֵ ל ְׁדבָ ר ֹו" ,הוא אינו מוחל אבל חכם מוחל את נדרו בעת שישאל
עליו ,וכל זקן שמורה הוראה אם ירצה שיקבלו אחרים הוראתו צריך הוא לקיימה תחלה ,ואתה
צויתני על הפרת נדרים דין הוא שתתיר את נדרך כאשר צויתני להתיר לאחרים ,מיד נתעטף
בטליתו וישב לו כזקן והקב"ה עומד כשואל נדרו ... ,א"ר יוחנן דבר קשה אמר לפניו :תהית
אתמהא [מתחרט?] ,א"ל תוהא אנא [אתחרט אני] על הרעה אשר דברתי לעשות לעמי ,אותה שעה
אמר משה מותר לך מותר לך אין כאן נדר ואין כאן שבועה ,הוי ויחל משה שהפר נדרו ליוצרו...,
שלמה אשכנזי ,מנהגי "כל נדרי"
 ...הש"ץ עובר לפני התיבה ושניים מחשובי הקהל עומדים אחד לימינו ואחד לשמאלו ,בחינת  -לפי
הגדרתו של ה"מרדכי" " -ואהרון וחור תמכו בידו מזה אחד ומזה אחד" ("מרדכי" סוף יומא).
R. Soloveitchik on the Days of Awe, p. 82
The beit din, through their Kol Nidrei ruling, abets Hashem, as it were, to absolve His vow.

גמר חתימה טובה
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